‘t Mixerke
Om al onze leden en de ouders van onze leden op de hoogte te
houden van alle ontwikkelingen, activiteiten en nieuwtjes binnen Mix
hebben we besloten een nieuwsbrief voor jullie te maken.
Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere: de wafelactie
2013, onze spiksplinternieuwe website, het Mixkamp, onze Mix
vesten, koppeldans bij Mix, verjaardagen, wist je datjes, even
voorstellen, de Mix Facebook en al onze contact gegevens nog eens
op een rij!
Graag willen wij bij deze ook de gelegenheid nemen om jullie
allemaal te bedanken voor jullie inzet/hulp bij al onze activiteiten!

Dank jullie wel, jullie zijn toppers!

In deze uitgave:
Als bedankje voor de
jaren lange inzet van
onze ex- voorzitter
Janneke Frambach,
hebben we een
toepasselijk beeldje
laten maken door
Baukje Menten.
Nogmaals:

Janneke Bedankt!














Wafelactie 2013
Nieuwe website
Save the date: Mix kamp!
Koppeldans bij Mix
Verjaardagen
Workshop filmpje
Mix vesten
Wist je datjes
Even voorstellen...
Sinterklaas bij ‘de kleintjes’
Mix facebook
Contact

Dansworkshop door Mix
Onze ‘mixers’ zijn van
alle markten thuis! In
september vorig jaar
hebben we samen met
de kids van basisschool
de Cramignon in Eijsden
het schooljaar dansend
geopend. Een filmpje van
deze leuke dag vind je
via deze link:
http://www.youtube.co
m/watch?v=Y8UigzrEblQ
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Wafelactie 2013
Ook dit jaar weer was de wafelactie een groot succes! Er zijn in totaal zo’n 3000 wafels gebakken en
verkocht, dit heeft Mix weer een mooi bedrag opgeleverd.

Bedankt weer voor al jullie hulp bij de wafelactie dit jaar!

Onze spiksplinternieuwe website, cool!
Ons bestuurslid PR, Rosanna Caddeo is i.s.m.
TrackByte, druk bezig geweest om onze nieuwe website
in elkaar te zetten!
11-01-2014 is de site officieel in gebruik genomen.
Het adres van de nieuwe website is net als de oude:
www.dansgroepmix.nl
We hopen hiermee onze leden, ouders van leden,
nieuwe leden en alle andere nieuwsgierige mensen op
de hoogte te kunnen houden van alle actuele
onderwerpen die er binnen Mix spelen. Je vindt er
informatie over ons les aanbod, het bestuur, de
geschiedenis van Mix, foto’s en de verschillende
manieren waarop je ons kan bereiken.
Ook is onze Facebook nu gekoppeld aan de site!
Dus wij wensen jullie heel erg veel kijk en lees
plezier!

Kamp

Save the date!

Ook dit jaar heb we een leuk kamp in petto voor alle leden van Mix!
Zet dit alvast in je agenda:
Datum: 4 t/m 6 april 2014
Programma: volgt nog via de mail
Locatie: ‘t Leienhoes, Wijlre
Opgeven: volgt nog via de mail!
Pagina 2

Zorg dat je erbij
bent!

Dansgroep Mix ● editie 1

Wisten jullie dat:
-

Mix maarliefst 102 leden heeft en 16% hiervan jongens zijn?!
Het aantal kleuters (mini- en ieniminimix) is gestegen van 4 in 2011 naar 25 in 2013?!
Er tussen de jongste en de oudste danser(es) meer dan 50 jaar verschil zit!
Er op de dinsdagavond van de wafelactie gemiddeld 182 wafels per persoon gebakken zijn!

Mix vesten, wil jij er ook een?!

Achterkant

Voorkant

Zoals veel van jullie wel weten hebben we ook Mix
vesten! Wil jij ook zo’n lekker trainingsvest?! Bestel deze
dan door een mailtje te sturen naar:
info@dansgroepmix.nl. Vermeldt hierbij je naam en de
maat die je graag zou willen bestellen.
Maten:
- Kindervesten: S – M – L – XL
- Volwassenenvesten: S – M – L – XL
Een referentie hierbij: een kindervest maat XL is
ongeveer gelijk aan een volwassenenvest maat S.
Een Mix vest kost € 20,-.

Even voorstellen!
Wisten jullie dat we een nieuwe lerares en een nieuwe stagiaire hebben? Ze stellen zich even voor!
Hallo! Mijn naam is Cindy Crombaghs en ik ben 18 jaar oud. Toen
ik vier jaar was maakte ik mijn eerste danspasjes en ben hier nooit
meer mee gestopt. Door de jaren heen heb ik al veel verschillende
dansstijlen gedaan, onder andere klassiek ballet, jazz ballet,
moderne dans en musical dans. In 2011 ben ik gestart met de
opleiding dans op het CIOS in Sittard en zit nu in het derde leerjaar.
Ik loop dit jaar stage bij de groepen ieni-minimix en minimix, en
heb het hier ontzettend naar mijn zin!

Hallo lezers van Mix,
Mijn naam is Veronique Bessems en geef sinds kort de kinderen van
de streetdance les. Zelf ben ik al 17 jaar dansend lid van Dansgroep
Mix, voor mij dus een hele eer om dit te mogen doen. Ik woon in
St.Geertruid en ben momenteel 21 jaar. Op dit moment studeer ik voor
leerkracht basisschool aan de Nieuwste Pabo in Sittard. Als ik niet aan
het studeren ben of aan het dansen ben, ik werkzaam bij mijn
bijbaantje bij Jumbo supermarkten in De Heeg Maastricht.
Ik vind het leuk om mezelf voor te stellen en hoop dat er nog veel
kinderen zich komen aanmelden bij de streetdance groep!
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NIEUW BIJ MIX: Koppeldans!
Op zondagavond 23 maart start Mix met een Workshop
stijldans; Salsa!
Leden en niet leden kunnen zich opgeven voor deze cursus
bestaande uit 8 lessen. De lessen zullen worden gegeven
door Martijn Leunissen en Nathalie Bos (foto). Dit koppel
is Nederlands kampioen Latin dance!
Dus haal je broertje/vriend/man of opa uit het café
en doe mee!
Wil je jezelf en je danspartner opgeven of heb je vragen,
mail dan naar: info@dansgroepmix.nl
Geef je snel op, vol = vol
Kijk een filmpje van Martijn en Nathalie:

Kosten bedragen: €80,- voor de gehele cursus voor 2

http://www.youtube.com/watch?v=Xom

personen.

ekomd2yI

Sinterklaas bij onze kleintjes!
Onze kleinste dansers en danseresjes van de Minimix en Ieniminimix hebben zaterdag 30
november hoogbezoek gehad van Sinterklaas en zijn twee hulppieten!
De kleintjes werden verrast met cadeaus, snoepgoed en natuurlijk werd de pietendans
gedanst! Hier een kleine sfeer impressie:

Sinterklaas en zijn pieten zijn dit jaar gesponsord door: Peuterspeelzaal ‘Oos Heukske’ uit
Sint Geertruid! Bedankt voor de leuke cadeaus!
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Faceboooooook Mix

Verjaardagen!
Januari
Celina Lardinois
Hanke Martinussen
Gianni Pirson
Chantal Severijns

Elastix/Rithmix
Classix
Brixx
Fanatix/Classix

13
17
22
29

jan.
jan.
jan.
jan.

1998
1991
2002
1993

2
6
10
10
13
19
21

feb. 2010
feb. 2010
feb. 2003
feb. 1988
feb. 2000
feb. 1969
feb. 2003

4
4
9
21
23
27

maa. 2008
maa. 1968
maa. 1997
maa. 1971
maa. 1997
maa. 1991

Heb je onze facebook pagina al gezien?! Hou hem
in de gaten voor leuk en actueel Mix nieuws en
‘tag’ ons gerust in je status updates! Ga snel
naar: www.facebook.com/dansgroep.mix

Februari
Floor Dik
Sienna Drescher
Sam Schreijen
Bente Drummen
Anke Korbmacher
Marielle Homblen
Chantal Beckers

Ienimini
Ienimini
Streetdance
Classix
Streetdance
Trainster
Starmix
Maart

Gwen Piatek
Mini
Barbara Jansen
Fit
Jacqueline Martinussen Rithmix
Vera Lardinois
Fit
Vera Curfs
Rithmix
Loes Bastings
Classix
April
Manuela Bessems
Iris Duijsens
Espen Deguelle
Nicky Nelissen
Raf Spronck
Sven Roijen
Joelle Custers

Mixfit
Starmix
Ienimini
Streetdance
Ienimini
Brixx
Rithmix

7 apr. 1982
12 apr. 2005
14 apr. 2011
15 apr. 2001
17 apr. 2010
19 apr. 2005
22 apr. 1995

CONTACT MIX
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Boekingen
boekingen@dansgroepmix.nl

Website
www.dansgroepmix.nl

Algemene informatie
info@dansgroepmix.nl

Facebook
www.facebook.com/dansgroep.mix
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